ОТЧЕТ
за работата на Общински съвет - Чирпан за периода 01.01.2017г.30.06.2017г.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани на община Чирпан,
В изпълнение на изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА днес отчитаме извършеното
през изтеклия 6-месечен период от дейността на този Общински съвет в сферата на
обществено-политическия и икономически живот на община Чирпан.
Уважаеми колеги,
Съставът на общинския съвет по партии и коалиции е разнороден: 7 съветника от
Българската социалистическа партия, 5 от ПП ГЕРБ, по 4 от ДПС и Коалиция „Чирпан" и един
независим общински съветник.
Съотношението жени-мъже е 19:81%/4 жени и 17 мъже/. Девет /9/ общински съветници
са били в състава на предходния и/или по-предишни общински съвети.
Така описанията състав на Общински съвет Чирпан, техните знания, умения и опита, са
благоприятно условие за възможността този общински съвет да работи компетентно и зряло
през настоящия мандат.
Работата на общинския съвет бе обезпечена организационно и технически от звеното по
чл.29а от ЗМСМА, в което работят двама млади професионалисти с опит в извършваната
дейност.
Прегледът за присъствието на общинските съветници на заседанията показва активно
начало на работата:
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Заседание

Присъствали

Отсъствали

ОбС мандат 2015-

По уважителни

По неуважителни

2019 г.

причини

причини

26.01.2017 г.

21

-

-

28.02.2017 г.

19

2

-

30.03.2017 г.

21

-

-

27.04.2017 г.

20

1

-

25.05.2017 г.

21

-

-

29.06.2017 г.

20

1

-

За отчетния период ОбС проведе 6 заседания, на които взе 92 решения, постоянните
комисии са провели 25 заседания, от които:
- Постоянна комисия по Правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на общинския
съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 6 заседания
- Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване
на средства от еврофондове и външни източници – 7 заседания
- Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност,
транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда – 6 заседания
- Постоянна комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта
и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания– 6 заседания
Председателския съвет е свикван 6 пъти. Преди провеждане на заседание на ОбС бе
обсъждан и приеман проект на дневен ред.
От тези данни се вижда, че Постоянните комисии са работили много интензивно и
отговорно. Някои от тях заседаваха повече от един път месечно. Становищата се приемат след
задълбочена дискусия и гласуване на всяко предложение.
През отчетния период имаше питане към администрацията и кмета, от страна на общински
съветник, на което е отговорено устно и писмено в установения в Правилника на Общински
съвет – Чирпан срок.
Решенията, които прие ОбС /92/, показват едно голямо разнообразие от теми и дейности.
Ще ги групирам по признаци и предназначение:
Първа група - решения, въвеждащи в действие програми, правилници и наредби и други на
ОбС.
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Това са:
1. Нови документи:
1.1. Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
1.2. Приемане на Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни
училища в град Чирпан.
1.3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Къща музей „П.К. Яворов”,
гр.Чирпан.
1.4. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Чирпан.
1.5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
1.6. Приемане на годишен план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2017 г.
1.7. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
1.8. Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община
Чирпан.
1.9. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
за периода 2017 – 2020 г.
1.10. Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода 2017 – 2020 г.
2. Промени в програми и наредби на ОбС, които са продиктувани
от промяната в законовата база на Република България или други
обстоятелства:
2.1. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги в Община Чирпан.
2.2. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
2.3. Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото
имущество на територията на Община Чирпан.
2.4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в Община Чирпан.
2.5. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2017
г. беше допълвана многократно.
Всички тези актове на ОбС са от особена важност за гражданите на общината, тъй като
въвеждат законов ред и организация на изпълнението на местно ниво и представляват
необходимата база, въз основа на която се вземат решенията на ОбС.
Втора група - решения, свързани с бюджета и финансите на общината. С дебати и
предложения от Постоянните комисии и съветниците, ОбС разгледа и прие бюджета на
община Чирпан за 2017 г. Два пъти беше актуализиран бюджета за 2017 г.
Трета група са решенията, свързани с разпореждане и управление на общинска собственост –
през разглеждания период най- големия брой взети решения влизат в тази група. Това са
решения свързани с разпореждането с общински имоти, продажби и отдаване под наем,
изготвяне на пазарни оценки на имоти, предвидени за продажба и други. Многократно е
допълвана и програмата за разпореждане с общински имоти.
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Четвъртата група решения са свързани с дейността на общинските търговски дружества:
1.1. Приемане на годишни счетоводни отчети на търговски дружества с общинско участие за
2016 г. на:
• “МБАЛ - Чирпан” ЕООД
• Медицински център „ Николай Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан
• “Обредни дейности - Чирпан” ЕООД
• “Обелос - Чирпан” ООД
1.2. Не се прие годишните счетоводни отчети на търговски дружества с общинско участие за
2016 г. на:
• „Комплексен търговски център - Чирпан” ООД
• „Фармавита ” ООД
Пета група са решенията в сферата на социалните дейности и за отпускане на помощиОтпуснати са 3 финансови помощи.
Шеста група са решенията, свързани с устройство на територията, транспорт и
благоустрояване. Отнасят се за промени в устройствени планове и дават възможност за
бъдещи инвестиции в общината, както и за решаване транспортни проблеми на населението.
Седма група са решенията, свързани с одобряване кандидатстването на Община Чирпан по
различни европейски проекти.
Контрол за законосъобразност:
Съгласно изискванията на ЗМСМА, актовете на ОбС са изпращани в определения 7-дневен
срок от приемането им до Кмета и Областния управител.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА Областният управител не е
върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС за целия отчетен
период.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината е
оспорил пред съда две решения на ОбС за целия отчетен период, а именно решение № 255 от
2017 г. и решение № 259 от 2017 г.
Досегашна дългогодишна практика е, с внасяните отчети да се предоставя на общинските
съветници и на обществеността информация за хода и резултатите по съдебни
дeлa, водени вследствие на оспорени от страна на областния управител пред съда решения в
отчетния и в предходни периоди.
Колеги,
с удовлетворение подчертавам, че това е само част от нашата работа.
Естествено, ние решавахме и проблеми, свързани със здравеопазването, образованието,
културата, спорта, селското стопанство, опазването на обществения ред и други, които не
споменах в изброените по-горе групи.
ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА
Председател на Общински съвет- Чирпан.
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